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Vasárnap 3 várban is szétnézünk! 

 
A nagykállói Szabadidősport és Természetbarát Egyesület (SZATE) 2017. augusztus 6-ra 

(vasárnapra) kirándulást szervez a Füleki vár, a Somoskői vár, és a Salgó vár  

megtekintésére a DÉLI PÓLUS dolgozói, és a SZATE tagjai számára.  
 

 
     

Indulás: reggel 5.00-órakor a nagykállói autóbusz pályaudvarról.           

Utazás: különjáratú autóbusszal.      

Táv: oda-vissza Nagykállótól – Nagykállóig, összesen kb.: 570 km. 

http://szate.hu/
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A busz pontosan indul, a többség érdekében nem várunk az elkésőkre! 

Az autóbusz útvonala: Nagykálló  Nyíregyháza  (Nyíregyházától az M3-as 

autópályán utazunk Hatvanig, majd Somoskőújfalunál lépünk be Szlovákiába)  Fülek 

  Somoskő  Salgóbánya  Hatvan Nagykálló   Nyíregyháza   

Indulás utáni felszállási lehetőségek:  

Nyíregyházán 5.15-kor a Jósa A. Kórház (Szent I. út) előtt, és 5.20-kor a UNIVERZUM 

(Vay Ádám körút) előtt. 

 

Hazaérkezés este, kb.: 22 óra körül Nagykállóba, majd Nyíregyházára. 

Útiterv: Indulás után folyamatosan utazunk a szlovákiai Fülekig, útközben csak egy rövid 

pihenőre állunk meg félúton, az M3-as autópályán.  

Kb.: fél tíz körül érkezünk meg Fülekre. A várat belépődíj ellenében lehet látogatni. 

Kétféle jegyet lehet kapni. Egy sétálójegyet, és egy, a vármúzeum kiállítását is magában 

foglaló jegyet. Vár és múzeum: felnőtt 3 Euro, kedv.: 1,50 Euro, ingyenes 6 éven alul és 70 

éven felül. Csak a vár: 1,50 euro  

A vár megtekintése után autóbuszra szállunk és a közeli, már Magyarországon levő 

Somoskőre utazunk. (kb.: 18km.)  

A Somoskői vár is belépődíj ellenében látogatható.  

Belépődíjak: Felnőtt: 1,15 Euró Gyermek: 0,50 Euró   

 

A vár megtekintése után rövid gyalogtúra a Salgó várhoz.  

A Salgó vár egész évben szabadon, ingyenesen látogatható. 

Túra táv: kb.: 6.5 km Szint kb.:  +250 méter fel, és -180 méter le 

 

A Salgó várból a parkolóba leérkezve felszállunk az autóbuszunkra, és indulunk hazafelé.  

 

Ha időnkbe belefér, és a többség úgy akarja, akkor hazafelé megállhatunk a Tari 

Sztúpánál, vagy Mátraverebély-Szentkúton. 

Nyíregyházára várhatóan késő este  kb.: 22 óra körül érkezünk. 

A Somoskői-vár és a Salgó vár a turistatérképen:   

http://terkep.turistautak.hu/?zoom=15&lat=48.37512&lon=21.40106&layers=000000

B00FFF 

A gyalogláshoz szükséges felszerelés: kényelmes, csúszásmentes lábbeli (túrabakancs 

vagy edzőcipő), és ruházat, valamint az időjárásnak megfelelő öltözet. Hátizsák vagy 

válltáska, esetleg túrabot!  Arra az esetre ha nagyon eláznánk , érdemes a buszon hagyni 

váltás ruhát a hazautazásra.!  

 

Étkezés: egyénileg (Ki mit hoz, azt eszik!)  

A kirándulás fontos tudnivalói: 

Részvételi díj: 4700 Ft. /fő  +  Kb.: 5 Euro/fő   
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Költőpénznek, és belépőre mindenki itthon váltson magának eurót!  

1 Euro (EUR)  =  kb.: 300.00 Magyar Forint  (HUF) 

Szlovákiában tartózkodáshoz személyi igazolvány, vagy útlevél szükséges. 
 

Mindenkinek  javasoljuk  kiváltani  az  Európai  Egészségbiztosítási  Kártyát.  
A Kártya bármely kormányhivatalnál igényelhető, és kiadása térítésmentes. 

A részvételi díj nem tartalmaz utasbiztosítást, egyénileg megköthető! 

 

Jelentkezni Nagykállóban Torma Lászlónál lehet a 06207734312 telefonszámon a 

részvételi díj befizetésével, vagy Nyíregyházán az igazgatáson Tóth Zsuzsánnánál 

(1300-as mellék) a részvételi díj befizetésével. 

 

Jelentkezési és befizetési határidő: 2017.07.28.  

 

További információkat a kirándulásról Torma Lászlótól, a 06207734312 telefonszámon, 

vagy a tormalaszlo@josa.hu email címen lehet kérni. 

Várjuk az időbeni jelentkezéseket, mivel a befizetés sorrendjében, a férőhelyek számának 

beteltéig tudunk jelentkezést elfogadni!  Visszamondás esetén, ha nem tudsz eljönni, de 

küldesz magad helyett másik embert, akkor természetesen az általad befizetett részvételi 

díjat átruházhatod rá. Ha a kirándulásra túljelentkezés van, és fel tudjuk tölteni a helyed, 

akkor a részvételi díjat visszaadjuk Neked.  

Ha nincs a helyedre senki, akkor a befizetésed nem tudjuk visszatéríteni. 

 

A  k i r á n d u l á s o n  m i n d e n k i  a  s a j á t  f e l e l ő s s é g é r e  v e s z  r é s z t !  

  

Szép időt, és mindenkinek jó kirándulást kívánnak a szervezők! 

 

A szervezők a program változtatásának a jogát fenntartják, 

tekintettel az időjárási, vagy más előre ki nem számítható tényezőkre. 

 

 

Nagykálló, 2017. július 10.                                                     Torma László   túraszervező 
 

 

 

 

A júliusi (Morskie Oko) kiránduláson készült fotók megtekinthetők a lenti linken:   

https://goo.gl/photos/mFN3UCG4aZDsNbRi9 
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